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OS PARADOXOS DA CIÊNCIA E DA TEC NOLOGIA* 

A ciência e a tecnologia contemporâneas passam por mudanças ráp i
das e paradoxa is, difícei s de explicar em termos simples . Estão-se tornando 
mais globais, mas também mais concentradas; ex igem mão-de-obra ma is 
educada, mas substituem os homens pelas máquinas; tornam-se mais apli ca
das, mas também mais básicas; estão mais ligadas do que nunca à inicia ti va 
privada, mas continuam dependentes de políti cas públicas e apoio governa
mental. No tex to que se segue, tentare i detalhar algumas dessas tendências 
aparentcmente contraditóri as e as implicações que aca rretam, do ponto de 
vista de políticas para o setor. 

Basta o lh armos em torno para ve r como a c iê nc ia e a tec no log ia 
modernas estão presentes em tudo, in vad indo todos os ti pos de ali vidades 
humanas. Menos óbv io é que se tornam também mais esotéricas, sendo com
preendidas por um núm ero peq ueno e até mesmo dec rescente de pessoas. 
Isso é o oposto do que se pensava normalmente, quando a ciência e a educa
ção eram vi stas como parte de uma tendência global e irreversível ao pro
gresso e à rac ionalidade que inev itavelmente chegaria a todas as soc iedades, 
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embora em momentos di stintos l . Vários fatos , nos países industr iali zados, 
pareciam confirmar essa tendência: a expansão do ensino em todos os níve is; 
a importância crescente das profissões de base científica e tecnológica, subs
tituindo as velhas trad ições humanísticas; o fascínio popular pelas conquistas 
da ciência moderna, gerando grupos de cientistas amadores e atraindo men
tes brilhantes para as profissões científicas; os inves timentos cada vez maio
res em pesquisa, oriundos de governos e de agências e institu ições privadas , 
e, mais recentemen te, o desenvolvimento da indústri a e dos serv iços de alto 
conteúdo tecnológico. 

Ciência moderna e cultura científica 

Agora, muitas dessas tendências parecem estar se revertendo, ou pelo 
menos apontando para direções inesperadas. À med ida que a ciência e a tec
nologia modernas tornam-se mais complexas e di spendiosas, exigindo mui'tos 
anos de es tudo aplicado e de espec iali zação, equi pamentos sofisticados e 
caros e linguagens cada vez mais esotéri cas, aumenta a distânc ia entre o cien
ti sta e o leigo, que passa a co nceber a c iênc ia e seus prod utos como que 
revestidos de qualidades mágicas. No passado, nem todos podiam ser um 
in ventor como Thomas Edison ou um Rudolf Diesel, mas não era difícil para 
uma pessoa de ed ucação mediana compreender como um telefone ou um 
automóvel funcionavam e lidar com eles quando necessári o. Mesmo os rádios 
podiam ser desmontados e montados com pouco mais do que uma chave de 
fenda , e revistas de c iência popular e cursos por correspondência davam as 
informações necessári as a preços módicos. Hoje, quem ab rir os produtos das 
modernas tecnologias encontrará ape nas chips e circu itos impressos incom
preensíveis e não terá como fugir da assistência técnica espec iali zada. 

Com isso desaparece o velho herói da ciênc ia e tec nologia do passa
do, o " in ven tor" . Figu ras como Graham Bell , os irmãos Wright e Santos 
Dumont conquistavam a imag inação das pessoas não só pelo engenho de 
suas invenções mas porque parec iam não ser muito diferentes de qualquer 
pessoa empreendedora , razoavelmente habi I idosa e ta l vez li ge iramente 
louca. A maioria dos países oc identai s tem seus próprios inventores e pionei
ros do avião, do carro motori zado e da câmera fotográfica, fontes de orgulho 
nac ion al e insp iração. Os heró is c ientíficos de nosso tempo, contudo , são 
mais bem exemplificados por Albert E instein e Stephen Hawking, admirados 
como homens quase supranatura is, conhecedores de matemáticas incom
preens íveis e estranhas teorias sobre as origens e a natureza do Ljniverso, que 
nenhuma pessoa comum tem a esperança de entender. A esse distanc iamento 
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entre a ciência e o homem comum poderíamos acrescentar a demonização da 
ciência, da tecnologia e da rac ional idade, que é parte da cultura popular em 
muitas partes do mundo. Não é somente a ciênci a que pode ser destruti va, 
como as bombas atôm icas e as armas químicas . A c iência e a tecnolog ia 
moderna são ac usadas de destruir o meio ambiente, gerar desemprego , dani
ficar a saúde e controlar a soc iedade por meio de seus computadores, buro
cracias e instituições educacionais. A conseqüência é que, ao mesmo tempo 
que a ciência moderna se expande, talvez ex ista hoje menos "cultura cientí
fi ca" e " ideologia científi ca" entre pessoas instruídas do que no passado. As 
pessoas sabem menos e acred itam menos em seu valor. 

A educação formal expandiu-se em todos os níveis nos países indus
triali zados e uma de suas suposições é que ela poderia transmitir, desde a 
escola bás ica, algo específico que poderia ser chamado de "método c ientí
fico" ou modo c ientífico de pensar, diferente Ce melhor) do que as operações 
de mentes não-cultivadas. Hoje sabemos que não há um "método científico" 
em si , separado dos campos e tradições específicas de pesquisa, uma espéc ie 
de "ginást ica da inteligência" que possa ser usada na preparação de mentes . 
O trabalho efetivo nas c iências contemporâneas es tá mais distante do que 
nunca daquil o que se pode passar numa sal a de aula. O que a educação bási
ca pode fazer, como fez com mais ou menos sucesso em mui tos casos , é 
modelar ati tudes - convencer pessoas do va lor da ciência e acostumá-l as às 
ex igências de um trabalho di sc iplinado e concentrado. É por isso que a ed u
cação no Japão e em algu ns outros países pode ser ao mesmo tempo conser
vadora do ponto de vista pedagógico e tão efic iente na obtenção de gente 
capaz para a pesquisa tecnológica . Os EUA, em contras te, com uma expe
riência muito mais ri ca de incentivos à criatividade, curios idade e iniciati va 
entre os estudantes, parecem ter muito menos sucesso na transfollllação de 
seus jovens em pesqui sadores empenhados em seu trabalho. 

A situação tornou-se ainda mai s problemática com a tendência à uni
versalização do ensino secundário e à massificação do ensino superior. Países 
pequenos e homogêneos podem não senti r o problema tão fortemente quanto 
os EUA, o Brasil , a Índia ou a Indonésia. Os sistemas educacionais nessas 
sociedades são como colchas de retalhos de tradi ções culturais e sistemas de 
valores entrecruzados, que não poderiam tornar-se homogêneos pela simples 
transmissão de conteúdos educacionais padronizados na sala de aula, mesmo 
que suas escolas tivessem um bom desempenho e di spusessem de bons pro
fessores e equipamentos, o que na maioria das vezes não acontece . O que 
chega à maiori a dos estudantes, em nome da ciência e das humanidades, é 
fragmentário, difícil de aprender e com freqüência destituído de sentido , tanto 
para os alunos como para os professores. Reações comuns. são, primeiro , as 
tentati vas de substituir a formação científica ou humanística geral pela forma
ção profissional espec iali zada, supostamente mais prática, mas claramente 
inadequada em re lação às ex igências de conhec imento das sociedades con-
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temporâneas, e, segundo, a busca de cursos voltados para a construção de 
identidades coleti vas e de cosmogonias mais simples do que as proporciona
das pela difícil e incerta estrada da ciência. Se esses conhecimentos não esti
verem di sponíveis dentro das instituições de educação formal, eles podem ser 
encontrados nos meios de comunicação de massa e em outros lugares. O 
resultado é a combinação de perCis proCissionais empobrecidos e estreitos com 
visões de mundo "alternativas" que vão desde a busca da sabedoria oriental 
até a elaboração de mapas astrológicos por computador, passando pela medi
cina homeopática e pelos alimentos "orgânicos" e semimágicos. Em geral, 
essas cosmogonias e estilos de vida alternativos não ex igem a rejeição dos 
produtos da tecnologia avançada, dos automóveis e motocicletas aos conjun
tos de TV -vídeo ou ao uso de informação computadorizada e bancos de dados. 
Recentemente, em algumas ilhas do Pacífico, antropólogos encontraram tribos 
que construíam altares na forma de aviões e rezavam para que eles mandas
sem alimentos e outros produtos por pára-quedas. Esse "culto da carga" estL'í 
mais próximo da realidade das sociedades modernas do que se supõe. 

Globalização e concentração 

A capacidade de difundir informações de modo barato e quase instan
tâneo pelo mundo parece estar levando não somente a uma melhor distribui 
ção da competência científica mas também à sua crescente concentração. O 
fenômeno é semelhante ao que ocorre quando novas estradas ligam cidades 
modernas e centrais a áreas e regiões periféricas. Os mais capazes deixam 
suas regiões, as velhas lideranças perdem o prestígio, a indústria local é sufo
cada pelos produtos de massa que chegam por caminhão. O processo não é 
irreversível, já que, com as facilidades de comunicação, o próprio conceito 
de "periferia" pode perder sentido . A globalização é extremamente eficaz na 
destruição da cultura e da organização locais , mas é bastante incerta em sua 
capacidade de substituí-las com alternativas verdadeiramente universa is. 

Um aspecto desse processo é a coexistência entre os processos de 
estandardização, requeridos pelos flu xos globais de informação., e as tendên
cias à diversificação, facilitadas pel a crescente disponibilidade de meios 
alternati vos. Isso fica especialmente claro na indústria editorial e nos me ios 
de comunicação. A indústria ed itorial depende hoje de uns poucos best-seL
Lers que são vendidos aos milhões por meio de canais padronizados e susten
tados por uma publicidade elaborada e di spendiosa. Jornais locai s são coisa 
do passado , sendo substituídos pelas revistas nacionais e iríternacionais; o 
mesmo ocorre com o rádio e a televisão, substituídas pelas redes nacionais e 
até mesmo globais. Não só o número de best-seLLers, jornais e revistas é 
pequeno como eles tendem a se limitar a uma estreita faixa de temas, ques-



OS PARADOXOS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 83 

tões e personalidades, cri ando, assim, um mundo muito restri to e provinciano 
em esca la g lobal. 

A tec no logia da moderna comunicação, contudo, também está estimu
lando uma tendência oposta. Os computadores pessoais torn aram a cdição em 
pequena escala uma atividade s imples e acess ível , a telev isão por saté li te e 
cabo ameaça ambas as extremidades do monopólio das redes nacionais de TV 
e os ba ixos custos da comunicação perm item flu xos simultâneos em todas as 
d ireções . Seria possível imag inar que a atual tendênc ia à concentração e cres
cimento ass imétri co es teja sendo substituída por uma nova tendência à di ver
s ifi cação e à complexidade crescentes. O mais provável, no entanto, é que as 
duas tendênc ias venh am a coex istir como faces da mesma moeda: de um 
lado, comuni dades pequenas mas cada vez mais complexas e d iversif icadas 
de produtores de modern a tecnologia e consumidores de seus produtos mais 
sofisti cados; do outro, consumidores de produtos "empacotados" . 

O modo pelo qual essa transform ação es tá afetando a c iência e a tec
no log ia a inda não foi sufi c ientemente exp lorado, mas também aqui devem 
ocorrer paradoxos . Com a recente expl osão das redes de computadores, é 
quase tão fáci l trabalhar com info rmação de primeira linha e equipamento 
computadori zado na Améri ca Latina quanto na Ás ia ou em Boston , e proje 
tos de cooperação es tão hoje muito mai s li vres das limitações geográfi cas 
do que antes . A ausê nc ia de boas bibli otecas , um prob lema crôni co nas 
reg iões menos desenvolvidas, tende a de ixar de se r importante à med ida 
que o acesso à di stância de bancos in tegrados de dados e as transmissões 
po r fax torn am-se mais baratas . Para os c ientistas que de ixarem suas insti 
tui ções e laboratórios para trabalhar em reg iões distantes, o trabalho pode 
continuar co mo se eles não ti vessem partido, porque seu laboratóri o, na 
práti ca, passa a ser o mundo. Para cienti stas e tecnó logos de institui ções e 
áreas peri fé ri cas , entretanto, os efeitos dessa mudança podem ser catastrófi
cos. Eles não terão descu lpas para traba lhar em sua língua nati va ou em 
assuntos diferentes daqueles que atraem a ate nção dos colegas dos princ i
pa is centros . Serão comparados com seus pares nesses centros e não com 
seus pares em sua ins titui ção ou reg ião de ori gem. Haverá me nos razões 
para difundir geograficamente os recursos humanos e téc ni cos . A concen
tração do conhec imento e da competênc ia c ie ntíf ica poderá crescer em pro
porções ex traord inárias, levando institui ções de pesquisa in teiras e gerações 
de cie nti stas à obsol escênc ia. 

Capacitação e desqual~ficação do trabalho 

Os complexos prod utos da moderna tec nol og ia se apresentam de 
fo rma cada vez mais s imples não só para o comprador f inal de bens de con-
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sum a (tudO' fun c ia na ca m a aperta de um batãa) m as , em muitas casas , tam
bém para a trabalhadar da linha de mantagem. Há duas in terpretações apas
tas dessa tendência. Uma é a teari a da deski ll au da desqualifi caçãO' da traba
lha: ela afirma que , na m edida em que a inte ns idade de canhecimenta 
aumenta, a trabalhada r se desqualifica , já que a canhec imenta fica "carpari
fi cada" nas equipamen tas e aprapriada par um grupO' res trita de engenhe iras 
espec ializadas. A ev idênc ia d issO' seria a c resc imentO' da utili zaçãO' de traba
lhadares disciplinadas e baratas (em geral mulheres) nas linhas de mantagem 
de países menas desenvalvidas para a prad uçãa de p radutas eletrônicos e 
bens de cansuma de alta tecna lagia. 

A interpretaçãO' apas ta s us tenta qu e a desq ua li f icaçãO' fai um a 
carac terís tica da Reva luçãa In dustri al das prime iras décadas des te séculO', 
caracteri zada pe la trabalha repetiti va nas linhas de ma ntagem. Haje, na 
e ntantO' , a praduçãa indu stri al requere ria pessaas m ais be m in struídas e 
tre inadas, aptas a campreender e a desempenhar seu trabalha de maneira 
integral e nãO' segmentada . Nessa interpretaçãO', es tar íam as vivendO' uma 
nava revaluçãa industri al que tenderia a recuperar, em a utra nível , a tradi
çãO' de campetênc ia artesanal que fai perdida cam as linhas de mantagem. 
O traba lhada r made rn a deve ri a te r, sabre tu da , hab ilid ades gené ri cas 
(entender a qu e lê, esc rever, fazer as a pe rações matemá ti cas bás icas, 
entender a sac iedade em que v ive) . A autam açãa tenderi a nãO' a aumen tar 
a usa da trabalhada r desqu alif icada, mas a e liminá-l a ta talme nte, cancen
tranda a produçãO' e a riqueza naquelas saci edades capazes de incarparar 
trabalha qualifi cada em tadas as nívei s da pracessa produti va. 

Na realidade, pareceri a que nãO' existe um determini smO' tecnalógica 
absaluta a esse respeita2. As tecna lagias madern as padem tanta desqualificar 
a trabalhadar (a auta maçãa bancária, par exemplO', que banali za a s trabalhas 
das cai xas de banca) cama se apa iar na dedicaçãO', dili gência e campetência 
das trabalhadares para utili zar instrumentas e praced imentas camplexas (as 
madernas indústri as autamabilísti cas). TudO' depende, em grande parte, da 
ex istência de uma papulaçãa educada e capaz de se incarparar aO' processa 
praduti va em determinada regiãO' au país, que tenderá a cancentrar a s pra
cessa s produti vas ma is camplexas e intensivas de trabalha qualifi cada. A 
canseqüência é uma d i visãO' de trabalha que j á está aca nteci3nda entre as 
nações e regiões ca m alta tecnal agia e a res ta da m undO', cam as tarefas mais 
camplexas (e mais rendasas) reservadas para a s primeiras e as tarefas roti
neiras (e m ais baratas) cabendO' aa s segundas . A autamaçãa, can tuda, redu z 
a necess idade da traba lha d isc iplinad a e nãa-qu a li f icada , de ixandO' as 
regiões de baixa tecna lagia cama meros cansumida res - n~as sem a renda 

2. David Joravsky, " Machine Dreallls", The Neli' Reviell' ofBooks, XXXV I ( 19): 11-1 5,7 dez. 
1989. 
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para pagar pe los produtos. A moderna c iência e a tecnologia são compatíveis 
tanto com uma população qualificada por um sis tema educac ional que pro
porc iona as habilidades gerais necessári as para a manipul ação dos serviços e 
equipamentos modernos e o uso compl exo e sofis ti cado de seus produtos 
como com consumidores de produtos empacotados, que só aprendem a aper
tar botões e não adquirem as qualifi cações necessári as para os trabalhos 
complexos . Mas os resultados não são idênticos, j á que os primeiros te nderão 
a concentrar a riqueza e os benefícios das modernas tecnologias, alijando os 
que não conseguirem fazer a transição para os novos tempos3 . 

Investilnentos crescentes e recursos minguantes 

As transformações descritas acima coinc idem com uma crise genera
l izada do we/tare state, o Estado protetor e be neficente, que não parece 
depender somente da riqueza relati va de cada país. Em níveis di feren"tes, nlas 
po r volta da mesma época na década de 1980, a maioria dos países parece tcr 
exaurido sua capac idade de aumentar a transfcrênc ia de recursos do setor 
produti vo para áreas como educação , saúde, aposentadorias e pesqui sa de 
longo prazo . Isso parece contradi zer a noção de que a ciê nc ia e a tecno logia 
são mais importantcs hoje do que nunca e estão recebe ndo cada vez maiores 
porções de recursos, pe lo menos nos princ ipais países industri ali zados. 

Duas te ndê nc ias princ ipa is expli cam essa poss ível di screpância . A 
primeira é que os in vestimentos em C&T tendem a ser diri gidos cada vez 
mais para o setor industrial e aplicados por indústrias e governos fora das 
institui ções c ientíficas tradi cionais como uni versidades e centros de pesqui sa 
bás ica. A segunda é que, nas ciências bás icas, há uma concentração crescen
te de rec urso s em poucos proj e tos , po rém extremam e nte amplos . U ma 
recente pesqui sa fe ita pe la Science sobre as perspec ti vas das carreiras c ie ntí
fi cas nos EUA para a próxima década apo ntou uma pressão constante para 
concentrar recursos em áreas definid as de acordo com sua re levância soc ial 
e econômica - pesqui sa industrial , militar e educacional-, que são perce
bidas por muitos como uma ameaça às poss ibilidades científicas do país a 
longo prazo4. Essa busca de resultados prát icos co inc ide com a concentração 
dos inves timentos em ci ências básicas em um número redu zido de grandes 
projetos, nos campos da fís ica de altas energias, da exploração espacial c da 
biotecnologia. A projeção é que, nos EUA, se os gas tos em C&T crescerem 
ce rca de 3% ao ano na próxima década, apenas quatro gra ndes proj etas 
absorverão todo o aumento - o Superconducting ColI.ider, o proj eto de 

3. Michael E. Porte r, Tile CO/lll,efi fi l'e Adl'(fI If(/ge Oj'N(/ fioIl S, New York , The Free Press, 1990. 
4. Con stall ce Ho lc1e n, "Careers in Sc icnce", Science, 252 : 111 0- 11 47, 21 mai o 1991. 
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m apeamento do genoma humano e doi s projetos da NASA (a estação espa
cia l e um s istema de monitoramento terres tre)5 Um efeito late ral é a "cole
ti vização" da ati vidade c ientífi ca, perceb ida por muitos como uma amcaça ü 
capac idade de inovação das li deranças ind ivid uais e dos pequenos gru pos c 
um desestímulo ao ingresso de es tudantes bem-dotados e promissores nas 
carreiras c ien tífi cas . 

Saindo das universidades e retornando a elas 

o predomínio da pesqui sa aplicada e dos laboratórios de grande po rte 
torna cada vez mai s difíc il à ciência modern a permanecer confinada a depar
tamentos uni versitá ri os, centros acadêmi cos, institu tos governamenta is e 
mesmo laboratórios industri ais iso lados. A época atua l se caracteriza po r 
no vos arranj os inst ituciona is, li ga ndo gove rno , indústria , uni vers idades e 
grupos de eonsu lto ri a privados de vári as formas . Países com uma tradiç'ão de 
pesq ui sa uni versitária temem que e la esteja sendo ameaçada pela introm issão 
da indústri a e pela menta li dade do lucro; países com forte trad ição de pesqu i
sa não- uni versitári a sentem a necess idade de aproximar suas insti tu ições de 
pesqui sa ao meio acadêmico, como forma de perm anecer e m dia com inova
ção e competiti vidade in telec tu al 6. 

A educação também passa por inovações importantes, que começam a 
colocar em questão os sistemas de ens ino trad ic ional. Ao lado do ens ino for
mai, desenvo lveu-se uma grande indústria da educação e do conhec imento, 
que responde de modo muito mais direto, e em geral mais eficaz, às necess i
dades da indús tr ia e do mercado de trabalho e condu z à corrosão do monopó
lio de que as uni versidades des frut aram na difusão do conhec ime nto e no 
fornec imento de credenc iai s de ens ino no selor privado . Uma matéria publi
cada pelo \Vall Street }ourna/ indica que as companhias ameri canas estão 
gas tando cerca de 30 bilhões de dólares por ano em educação , va lor que pro
vavelme nte subirá, uma vez que ainda atin ge apenas 1,5% do total das fo lhas 
de pagame nto e envolve some nte 10% da fo rça de trabalho, e visto q ue a 
IBM sozinha gastou cerca de 270 milhões de dólares, ou 9% de seu luc ro, 
em treinamen to, em 19897. 

5. Descle que essa prev isão fo i feita. o proje to do Superconclucting Colli cler foi abanclolwdo. 
6. Sir Douglas Hague, Beyoild Uili\'ersilies - A Neli' Rel'lIblic o( Iile lillellecl. Londan, T he 

Institute o f Econolllic Affai rs, Hoba rt Pape r 115, 199 1. 
7. Wa ll Street Journal, "Ed ucati an: The Knawled ge Gap", The Wa ll Street Jou rnal Reports. 

Tile \Vali Slreel }Olll"l/lIl, February 9, 1990. 
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Politicas governalnentais e iniciativa privada 

o papel cada vez ma ior da pesq ui sa aplicada e ind ustri al e o desen
vo lvimento de uma gigantesca indústri a do conhec imento levaram mu itos a 
concluir que o apo io público à ciência, tecnolog ia e mesmo ed ucação é co isa 
do passado, a ser substi tuído pela inic iativa p ri vada. A realidade é muito 
mais complexa. 

A primei ra ev idê nc ia vem do Japão e dos T igres As iát icos, inc lui ndo 
Coréia, C in gapu ra e Ta iwan. Esses países costumam ser ap resentados como 
casos de êx ito do li vre mercado e da compet ição, em contras te com as difi
culdades encontradas pelas econom ias centra li zadas cond uzidas pe lo Estado. 
E m opos ição aos T igres As iát icos, o Brasi l é ci tado com freqüênc ia como 
exemplo de país que fa lhou em seu esforço de desenvo lvimento por excesso 
de interfe rênc ia estatal na economi a. Até o f inal da década de 70, o Bras il 
tinha uma das taxas de cresc ime nto econôm ico mais elevadas do mundo, e 
sua capac idade, desde o in íc io da década de 80, de gerar enormes superáv its 
comerc iais para pagar sua dív ida externa pode ser credi tada aos ambic iosos 
program as de govern o dos anos 70, vol tados para o desenvolvimento indus
tri aI e tecnológ ico e para a moderni zação. Há um debate em curso sobre as 
razões da c ri se e da es tagnação dos anos 80, e as exp l icações vão desde a 
exaustão do esforço de substitu ição de importações da década anteri or até as 
l imi tações econômicas impostas pela dívida extern a, ou até as conseqüênc ias 
dos inves ti mentos faraônicos e da inchação da buroc rac ia perdulári a q ue se 
processaram duran te duas décadas de reg i me m i I i tar. Não há si nais, contudo, 
de que o setor p ri vado, soz inho, sej a capaz de tom <\r o lugar do Estado no 
esfo rço para o reajustamento econômico, na moderni zação in dustri a l, na qua
I if icação científica e tecnológica e na educação. 

A análi se mais aprofundada do caso dos países as iát icos mostra, no 
enta nto , não o a fas tame nto do Estado das at ividades de dese nvol vime nto 
industri al e tec no lógico, mas, ao contrári o, um envol vimento govern amental 
mu ito m ais forte e dec is ivo do que o que jamais pode ser fe ito no B ras il8 

Ex istem pclo me nos quatro dil"erenças importa ntes , no entanto, que cos tu
mam ser assi naladas . A primeira é que a ação govern amental nos países as iá
ticos não se de u pela constitu ição de um grande conjunto de empresas esta
tais, como no B ras il, e s im pe la associação entre o Es tado e o setor pri vado . 
Segundo, naq ueles países as pol íticas de dese nvol vimento industri al e tecno
lóg ico se pautaram sempre por claras considerações macroeco nômicas, vo l
tadas , sobrellldo , para a obtenção de competit ividade nos mercados in tern a-

8. Franc is W. Rus hi ng e enro le Ga nz Brow n, NIII;(!lW! Policies 1"r Deve!ol'il/g High 

Techl/o!ogy II/rluslries - II/Ien/{{Iiol/ol COIlIl'oris(lI/s , BOllleler anel Londo n: Westview 
Special SllIelies in Science. Technology anel Publ ic Policy, 1986. 
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c ionais. Terceiro, o desenvol vimento da capac idade inovat iva nas indús tri as 
se deu a partir da produção de componentes simples, que foram gradualmen
te se sofi sti cando. E quarto, o fortalecimento de i ndústrias nac ionai s não se 
fe z pela excl usão de fi rmas e tecnologias estrangeiras, mas a partir de asso
ciações com elas. É exatame nte o contrário do que o Bras il tentou fazer na 
área de inform át ica, cri ando empresas estata is, como a Cobra, garantindo 
preços internos irrea li stas pelo fechamento do mercado , tentando começar 
pelo produto final , o computador (com a idéia de ir nac ionali zando aos pou
cos os componen tes), e impedindo a presença das fi rmas e tec nologias dc 
outros países . 

O Bras il é, muitas vezes, comparado com a França, um país que fra
cassou em algumas das tentativas dirigidas pelo Estado para ve ncer sua defa
sagem na compet ição in ternacional, na área de computadores, fabricação de 
automóveis e produtos eletrónicos, entre outros. No entan to, alguns dos pro
jetos dirigidos pelo governo francês constituem casos de sucesso inques tio
náve l, tanto do ponto de vista económico quanto tecnológi co, como o trem 
de alta velocidade (TGV), o programa de energ ia nuclear, o setor de tel eco
municações e a indústr ia ae ronáut ica. Esses sucessos são explicados pe la 
excepcional co mpetênc ia técn ica da admini s tração pública francesa, pela 
ex istência de uma força de trabalho altamente experiente e pe la coex istência 
com um setor p ri vado competente e eficiente. No entanto , ex iste bastante 
consenso, hoje, de que o modelo fra ncês de desenvo lvimen to indu strial 
nac ionalizad o es tá em crise. O exe mpl o fra ncês , co mo o do s Ti g res 
As iát icos , confirma que o Estado tem um papel importan te a desempenhar na 
modernização industri al e tec nológica, mas que esse papel não pode se resu
mir aos supostos do nacio nalismo tradicional9 

Políticas de ciência e tecnologia: realidades 

complexas, 711.itos simples 

As antinomias discutidas nos parágra fos ac ima colocam em questão 
muitas das suposições tradic ionais a respeito das políticas nac ionai s e inter
nacionais para ciência e tec nologia. A Segunda Guerra M undial consolidou a 
crença na importância da ciência não só para ganhar guerras mas também 
para gerar di videndos na paz. Depois da guerra, a pesqu isa científica parecia 
ser uma cornucópi a aberta a todos os países , e conselhos c ientíficos foram 
criados em toda parte, freq üe ntemente com apo io e incentivo das Nações 
Un idas, agências nacionais de ass istência externa e fundaçõi::s pri vadas nos 
países indust ri ali zados. Supunha-se que, com instituições científi cas fun cio-

9. Ronald Brick l11an, "France", em Rushing and Brown, ()I'. cit. , 1986. 
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nando e educação científica adequada, todos os países poderiam participar 
em bases relativamente iguais dos benefícios da ciência e da tecnologia 
modernas. O que testemunhamos nos últimos dez ou vinte anos é que essa 
suposição não se sustenta mais. Não se trata apenas de que a maioria dos paí
ses do Terceiro Mundo falhou em sua tentativa de construir instituições 
modernas, de alta qualidade científica, mas até mesmo países relativamente 
bem desenvolvidos e com a população bem-educada (como os da Europa e, 
naturalmente, os do bloco socialista) começaram a perceber que seu pau'imô
nio científico e tecnológico estava se tornando obsoleto. Não está claro se os 
recentes esforços para ampliar os investimentos em C&T e estabelecer redes 
de cooperação internacional na Europa Ocidental serão suficientes para que 
ela acompanhe os Estados Unidos e o Japão ; o que é certo é que nenhum 
outro país ou região consegue acompanhá-los. 

Na medida em que a natureza complexa e contraditória da ciência e 
da tecnologia contemporâneas se revela, elas geram, em outro paradoxo, pro
postas de políticas públicas que tendem à simplicidade extrema, se não ao 
simplismo. Não é difícil compreender por quê. Sociedades que tiveram 
sucesso na construção de suas instituições científicas e tecnológicas realiza
ram isso de uma maneira não-planejada, dentro de um amplo movimento de 
crescente educação, industriali zação e desenvolvimento da competência 
científica e tecnológica. A confiança nos valores da ciência e do saber era 
tácita e as atividades científicas , tecnológicas e educacionais foram mais ou 
menos deixadas para os cientistas, engenheiros e educadores, que discutiam 
com o governo os recursos de que necessitavam, em troca dos produtos que 
achavam que podiam entregar. Aqui, uma vez mais, a ciência e a tecnologia 
modernas desenvolveram uma das suas muitas faces duplas. Uma para a 
sociedade como um todo, ostentando seu desinteresse por assuntos de lucro e 
de governo e seus benefícios a longo prazo como fontes de conhecimento 
para a indústria e para as profissões liberais. Outra para as autoridades gover
namentais e círculos políticos internos, oferecendo respostas de curto prazo 
para complexos problemas econômicos e sociais e negociando junto às agên
cias governamentais por recursos crescentes. Foi possível continuar com 
essas duas faces enquanto havia confiança geral nos benefícios da ciência e 
da tecnologia, e o alto prestígio dos cientistas garantia para t:;las os ouvidos e 
os bolsos dos responsáveis pelo dinheiro público. As comunidades científi
cas (e em menor grau os tecnólogos) podiam se desenvolver ajustando-se 
gradualmente às circunstâncias externas, sem perder sua capacidade de deci
dir com independência aquilo que deveria ser feito e em que direção estavam 
indo. Quando esse delicado equilíbrio entre duas faces contraditórias foi 
ameaçado, a ciência ficou em desvantagem. Na União Sovlética e nos países 
socialistas, as ciências sociais morreram sufocadas pelo abraço apertado do 
partido e do governo e as ciências naturais também retrocederam. Várias paí
ses sem i-industrializados tentaram desenvolver ciência e tecnologia sob uma 
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íntima supervisão governamental e com propós itos militares ou, no outro 
ex trcmo, acred itaram ingc nuame nte no desinteresse e na bondade natural da 
ciência básica para com suas soc iedades, e nenhum desses ex tremos funcio
nou bem. 

A novidadc das décadas de 1980 e 1990 é que es tá sc tornando impos
s ível manter essa facc dupla, mesmo nos países cap itali stas industrializados . 
Há muito dinhciro cnvolvido, os riscos e benefíc ios da modern a tecnologia 
são grandes demai s, há competidores em excesso e o mito idíli co da Ciência 
Pura sofreu um da no irrecuperável , tanto pela in vcst ida da críti ca social c 
inte lec tual quanto pela ev idênc ia cada vez mais c lara de suas poss íveis defi
ciênc ias e disfunções. Um exame ma is detalhado das experiênc ias passadas 
mostraré1 que os países q uc consegui ram man ter políticas complexas, mul ti 
face tadas e pragmáticas para ciência e tecnolog ia e desenvo lvimcnto indus
tri aI fo ram mais bem-suced idos do que aqueles que tentaram traçar projetos 
ambi ciosos e abrangcntcs dc longo aleance. 

As discussões sobre o que pode ser fe ito para recuperar o crcscente 
desequilíbrio entre o centro e a periferia em ciênc ia e tec nolog ia estão per
meadas por uma série de supos içõcs contraditórias, as quais, por falta de ev i
dênc ias adequadas, podem scr consideradas como mi tos. Podcmos chamá-los 
dc "mitos do passado" c "mi tos do presente" . 

Os mitos do passado co nsiste m em negar as rea li dades c as impli ca
çõcs das mudanças em c urso. Em algun s casos, esses mitos surgem como 
uma nostalgi a pela uni vc rs idade de elite, despedaçada e m todo o mundo 
pelas ramifi cações do mov ime nto es tudantil de 1968 e pe los ccntros de pes
qui sa indepcndentes e de alta qualidadc, hoje ameaçados por cortes de orça
me nto e ex igênc ias míopes de "rclevânc ia" . Nas uni vers idades, aumentam as 
críticas às experi ê nc ias rcformi stas pós-1968 c a defesa de uma volta aos 
c urrículos mai s trad ic iona is e aos princípios de hi era rqui a intelectual. Na 
c iênc ia e na tecnolog ia, criti cam-sc as tentati vas de deslocar a pesquisa da 
acade mia e atre lá- Ia aos ncgócios e às agências do governo. Em países do 
Tcrce iro M undo, que nunca a tingiram os níveis de excelênc ia da uni vers ida
dc tradi cional e da pesquisa bás ica convcncional, cx iste a sensação de que 
esses objc ti vos ai nda são os únicos a sercm buscados, apesa r de desv ios 
momentâneos por ci rcuns tânc ias políticas e econômicas de curto prazo. Se 
apenas ti vessem os recu rsos, logo estariam como a Europa - mas a do iní
c io dos anos 60. 

Os mitos do fut uro tendem a se r radi ca is, sej am catas tróficos ou 
românti cos e utópicos . A ve ia utópica está ma is em voga. É uma crença na 
no va era do progresso , do dcscnvo lvimento econômico e da paz, trazida pela 
des tituição do soc iali smo, pc lo fim da Guerra F ri a e pe los progressos da 
c iênc ia e da tecnologia . Os otimi stas aceitariam que há, naturalmente, aque
les que ainda não viram a luz e países que ainda precisam se desembaraça r 
elas ilusões acerca do plancjamcll to central , do pape l do Es tado, da cultura e 
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da ideologia. Mas e les acreditam que csses povos e países cventualme nte 
recuperarão a consciência e se unirão à onda da no va ordem internacional. 
Os pessi mi stas vêem apenas as contradições, a emergência do nac ionali smo 
e do rac ismo, a difusão da cultura de massa, a vitória do irracionalismo e a 
instauração do pós-modernis mo. 

A razão pela qual as ques tões tão complexas como as de ciência e tec 
nologia tendcm a ser tratadas de forma tão s imples e extremada é que os pro
blemas e oportunid ades gerados pelos no vos conhecimentos são de tal 
monta , no mundo modcrno, que eles tran scendem a órbita dos cspcc iali stas e 
das decisões de gabinete e tendcm a e ntrar no mundo da política e dos gran
des interesscs sob o olhar atento dos meios de com unicação dc massas. 
Quando isso ocorre, desaparecem as cores cinzas, em benefíc io do branco e 
negro , ou das cores fo rles . Esta é uma dificuldade, mas também uma oportu
nidade importante. É difícil , mas necessário, preservar um espaço para dec i
sões reflet idas , ponderadas e bem ava liadas sobre a área da ciênci a, da tecno
logia e da ed ucação como um todo, na qual as am bi güidades são muitas e a 
pressão por posic ionamentos bombást icos e radi cais é intensa. A expos ição 
c rescente dessas questões ao escrutínio da opinião pública, por meio da 
imprensa, dos parti dos políticos e dos movimentos soc ia is deve ser vista 
também como um si nal da importância crescente desses temas e uma garan 
tia de que , bem cond uzidos, eles poderão encontrar na soc iedade o eco e o 
apoio de que necess itam. 




